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§1

Sammanträdets öppnande
Kerstin Strömberg, verksamhetschef i pastoratets södra del inledde det första sammanträdet under den
nya mandatperioden. Hon hälsade de nya ledamöterna välkomna och gav en allmän information om
församlingsrâdets uppgifter, varefter hon lämnade mötet.

Per Nilsson bad en bön för sammanträden.

§2

Val av protokollsjusterare

Ragnhild Hallqvist valdes till justerare

§3

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes.

§4

Rapport från pastorat och församlingsrådets tidigare arbete
Berith Samuelsson gav en kortfattad beskrivning av vad församlingsrådet ägnat sig åt under den
föregående mandatperioden.

Per Nilsson redogjorde för pastoratsomläggningen i stora drag.

Beslutsärenden
§5

Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mandatperioden 2022-25

Beslut

Åsarne församlingsråd valde Berith Samuelsson till ordförande och GunMarie Karlin till vice
ordförande. Sekreterare ska även i fortsättningen utses från gång till gång.
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Diskussions- och informationsärenden
§6

Utbildning för församlingsråd

Utbildningskvällen för församlingsråd i Hoverberg är den 17 mars kl. 18.30 - 21.
Konfirmandjubileum 2022

Inget konfirmandjubileum har ägt rum sedan 2019. Rådet föreslår att det i år inbjuds till ett enda
gemensamt jubileum för de som stått över 2020 och 2021, och för årets jubilarer.

Parkeringsplats för att öka tillgängligheten till kärleksstigen längs Ljungan
Församlingsrådet har genom flera församlingskollekter gett stöd för röjningen av stigen. Samtidigt
saknas en närbelägen parkeringsplats för gående att ansluta till stigen i anslutning till E45. Ett förslaghar framkommit att om anlägga en sådan på det skogsskifte som församlingen erhållit som gåva.
Roger Göransson undersöker ägarförhållandet för det aktuella skiftet.

Anmälnings- och delegationsärenden
§7

Delegation för beslut om upplåtelse av kyrkor till annat än gudstjänst.
Församlingens kyrkvärdar
Per Nilsson erhöll delegation för dessa beslut.

Kyrkvärdar är Berith Samuelsson och Lirmea Nordin.

§8

Avslutning

Församlingsrådet fastställde datum för årets sammanträden. Dessa blir 7/4 och 19/5 under vårterminen
och för hösten 1/9, 27/10 och 1/12. Samtliga kl. 18-20 på Åsame församlingshem. Därefter avslutade
ordföranden mötet.
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